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Stichting Normering Flexwonen 

Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan 

de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze 

normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen 

en certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij 

te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. 

Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting 

Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, 

en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit 

het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven. 

 

 

 
 
 

https://nieuwsbrieven.thirdwave.nl/display.php?N=2841&preview=1


  
 

Werkgever of huisvester tijdens corona-criris  

Eind maart deden we al een dringend appél op u om u een goed werkgever of goed 

huisvester te tonen richting de arbeidsmigranten die voor u werken of die u huisvest. Dat 

appél herhalen we bij deze. 

Als SNF zijn wij nog steeds bezorgd, ook vanwege de berichten in de media over de 

vleessector en de fruitkwekers, de zieke werknemers, de quarantaines en de verhalen over 

slechte huisvesting. SNF onderzoekt vanzelfsprekend signalen over situaties waarin de SNF-

normen zouden worden overtreden. Daar waar deze niet worden gevolgd, worden passende 

maatregelen genomen. 

  

De Stichting van de Arbeid heeft een protocol opgesteld voor werken, wonen, vervoer en zorg 

in relatie tot arbeidsmigranten. Daarin worden diverse aspecten ten aanzien van huisvesting in 

relatie tot de coronamaatregelen veel beter beschreven. Dit protocol is nog niet gepubliceerd 

en daarmee nog niet van kracht. 

Voor zover ons bekend staan in het protocol richtlijnen over ruimte in het slaapvertrek, het 

dringende advies om zo min mogelijk bewoners van locatie te laten wisselen én extra hygiëne 

maatregelen. Zodra het protocol is gepubliceerd zullen wij u hierover informeren. Ondertussen 

heeft ABU afgelopen zaterdag een eigen protocol gepubliceerd. En heeft het Aanjaagteam 

van Emile Roemer zondag in de media aangegeven dat in risicosectoren indien gewenst 

iedere persoon een eigen slaapkamer zou moeten hebben. 

  

Allereerst: Covid-maatregelen worden door de overheid opgelegd en ook gehandhaafd. Zodra 

het protocol van de Stichting van de Arbeids is gepubliceerd, zal de SNF-inspecteur die bij u 

op locatie komt controleren afwijkingen van het protocol wel signaleren en rapporteren. SNF 

kan daar niet op sanctioneren omdat de Covid-maatregelen niet in de SNF-norm staan. De 

SNF-norm voorziet wel in de mogelijkheid dat de inspecteur grote misstanden (situatie met 

acuut gevaar) meldt aan SNF die daarover het bevoegd gezag informeert. 

Wij houden u hierover op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richtlijnen voor inspectie tijdens coronacrisis  

Wat betreft de inspecties is steeds het uitgangspunt geweest om de inspecties zo veel 

mogelijk door te laten gaan.   

• Administratieve inspecties worden nu 'op afstand, online' uitgevoerd.  

• Inspectie op locaties worden uitgevoerd, op díe locaties waar op het moment van inspectie 

niemand aanwezig is of afstand houden goed mogelijk is.  

• In uitzonderlijke gevallen is in de afgelopen maanden uitstel verleend voor de inspectie op 

locaties bijvoorbeeld als er veel zieken waren. Er zijn in totaal voor 30 ondernemingen 

inspecties uitgesteld. Deze worden in de komende weken 'ingehaald'.  

  

Vanaf 1 juni worden inspecties in principe uitgevoerd met de genoemde 

voorzorgsmaatregelen, tenzij er echt heel dringende redenen zijn waarom dat niet mogelijk is.  

Covid-informatie in andere talen  

De informatie van de Rijksoverheid is ook beschikbaar in andere talen. Doet u daar uw 

voordeel mee om de arbeidsmigranten goed te informeren. 

U vindt de informatie hier. 

Aanpassing harmonisatiedocument  

Er is een nieuwe versie van dit document per 1 mei jl. van kracht. 

De aanpassingen of verbeteringen in de tekst zijn doorgevoerd omdat er nog onduidelijkheden 

werden gesignaleerd. Zo is er uitgebreidere uitleg over de plaatsing van rookmelders en CO-

melders opgenomen en wordt duidelijker vermeld waar bij nieuwe brandblussers op gelet 

wordt.  

Klik hier voor het aangepaste harmonisatiedocument. 

    

 

Volg SNF via LinkedIn 
 

Zorg dat u eenvoudig op de hoogte blijft van de laatste 

ontwikkelingen en nieuwsupdates rondom Stichting 

Normering Flexwonen en volg ons via LinkedIn. 

  

Twitter @normeringflexwonen  

  
   

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
https://www.normeringflexwonen.nl/nieuws/nieuwe-versie-harmonisatiedocument-per-1-mei-2020
https://bit.ly/36x9SYR


Instituut voor fysieke veiligheid - oorzaken fatale woningbranden in 

2019 

In de SNF-norm zijn bij het normonderdeel ‘veiligheid’ eisen opgenomen ten aanzien van 

rookmelders. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid vermeldt in haar jaaroverzicht fatale 

woningbranden over 2019 cijfers en feiten en benoemt meerdere geconstateerde oorzaken.   

“In 2019 zijn er 21 fatale woningbranden ontstaan waarvan 13 door menselijk handelen, 

waarbij onvoorzichtigheid bij roken de meest voorkomende brandoorzaak is, gevolgd door 

koken en door technische oorzaak van de apparatuur. Bij slechts 9 van de 21 woningbranden 

was een rookmelder aanwezig. Van 5 aanwezige rookmelders is bekend dat deze 

gefunctioneerd heeft. De elektrische apparaten waarin brand meestal ontstaat zijn een 

vaatwasser, kruimeldief, droger en een adapter. Schuimrubber in meubels of matrassen en 

brandbare (kunststof) vloer-/ wand-/ plafondbedekking kan een brandversnellende factor zijn. 

Verder kunnen bouwkundige kenmerken van invloed zijn op de brand en rookontwikkeling, 

zoals: gesloten ventilatieroosters, materiaal van de keukenkastjes en afzuigkap of kunststof 

lichtkoepels in de keuken.” 

Bron: Brandweeracademie (2020).  

Managementrapportage 1 april 2020 

In deze rapportage is de ontwikkeling in het aantal ondernemingen en het aantal locaties 

sinds 1-8-2018 opgenomen. 

In het najaar van 2019 uitgebreide controle op datakwaliteit uitgevoerd, en zijn invoerfouten 

(waaronder net iets anders opgegeven, maar feitelijk wel dezelfde adressen) gecorrigeerd. 

Dit kan de reden zijn dat het aantal bedden na 1-10-2019 weer wat gedaald is. Lees meer > 
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https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200519-BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden-2019.pdf
https://www.normeringflexwonen.nl/cms/files/2020-04/managementrapportage-locatieregister-1-april-2020.pdf
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